
Poloutskottsmöte  
Datum: 18 januari, kl 18:15-19:30 – Teams videomöte.  
 

Kallade: Stefan Keisu, Chloe Nauta, Laura Griffin, Bengt Sehlmark, Lars Tannerfalk, Stefan Mikaelsson, 

Göran Kron. 

Deltog: Stefan Keisu, Bengt Sehlmark, Lars Tannerfalk, Stefan Mikaelsson, Göran Kron. 

AGENDA: 

1. NY (GAMMAL) RESURS TILL VATTENPOLON 
Göran Kron, landslagsverksamhet, med mera – Välkommen till poloutskottet. 

KOMMENTAR: Göran Kron presenterade sig för gruppen. Han berättade om sin polobakgrund, som 
spelare, ledare och domare. Förutom att berätta om sin bakgrund nämnde han även vad han tänker 
sig kunna bidra med i poloutskottet. Ett område Göran känner sig engagerad att lägga tid på är i arbetet 
kring landslagsfrågor, både i poloutskottet och i en framtida landslags grupp. Göran var en av de personer 
som arbetade med seniorlandslag 2012 när Sverige senast hade ett herr seniorlandslag. Då ansvarade han 
bland annat för upplägg av fys-tester, något vi tänker oss att Göran kommer vara delaktig i även det 
framtida landslagsarbetet. Görans kunnande och engagemang kommer däremot komma till nytta i 
betydligt fler områden än bara landslagsfrågor.  

2. JANUARIKONFERENS 
Hålls digitalt via Teams lördag den 23 januari, kl 13:00-16:30. Anmäl senast: 20 januari. 

KOMMENTAR: Deltagarna i poloutskottet blev informerade om att sista anmälningsdatum för att delta i 
Januarikonferensen som hålls på lördag den 23 januari är på onsdag den 20 januari. Deltagare i utskott, 
kommitté, distriktsstyrelser samt anställda & styrelsemedlemmar i Svenska Simförbundet är inbjudna 
att delta. Mötet hålls i komprimerat format digital detta år istället för under två fysiska mötesdagar.  

3. SENA ÖVERGÅNGAR SÄSONG 2020-2021 
Deltagande i Elitserien säsong 2020-2021. Inget datum för finaler ännu. 3-månaders regel, 
därmed svår att säga när sista datum för övergång är. Diskussion. 

KOMMENTAR: I serier som fortfarande inte påbörjats och där slutspelet är planerat att ske i slutet av maj 
eller början av juni råder ingen ovisshet om att kunna godkända upprättade låneavtal sett till tidsaspekten. 
Där det funnits lite utropstecken är mer i Elitserien där slutspel och finalmatch var planerad till början av 
februari, men som blivit framflyttat p g a inställd SM-vecka vinter, och rådande spelförbud. Så länge inget 
nytt finaldatum är satt är det svårare att säga när 3-månaders gränsen har passerat, och det är för sent 
att upprätta ett låneavtal. I dagsläget är det inget som talar för att finalspel i Elitserien kan ske före den 17 
april. Det innebär att vi (poloutskottet) godkänt SKK:s låneavtal som skickats in den 5 januari för en spelare 
från Göteborg att representera SKK i damernas Elitserie. Inkommer fler låneavtal till serie där datum för 
finalspel ännu ej fastställts kommer beslut tas beroende på om vi anser att 3-månader kvarstår till 
förväntat finalspel kommer ske. Är marginalen mindre än tre månader till tänkt finaldatum kommer 
låneavtalet inte att godkännas. 

4. VAD HÄNDER EFTER DEN 24 JANUARI? 
Inget seriespel har varit tillåtet inom vattenpolo sedan slutet av oktober. Vad myndigheter 
och bad kommer tillåta efter den 24 januari är fortfarande ovisst. På onsdag den 20 januari 
hålls ett planeringsmöte med alla klubbar för att diskutera tänkbar start av seriespel igen. 
Vad anser vi i poloutskottet om det i tanke på att några lag inte kunnat träna sedan oktober 
och andra kunnat hålla igång i begränsad skala? Diskussion.  



KOMMENTAR: Under mötet konstaterades att ingen i dagsläget (18 januari) med säkerhet kan säga vad 
som kommer tillåtas efter den 24 januari. Vi får vänta och se hur en lagidrott som vattenpolo kommer 
påverkas av Folkhälsomyndigheternas nya förhållningsregler. Förhoppningen är naturligtvis att få 
”komma igång” igen med både träning och matchspel för alla åldersgrupper. Indikationerna talar däremot 
för att restriktioner kommer kvarstå. Hur dessa sedan ser ut vet vi bättre nästa vecka. Mötet var enigt om 
att lagen behöver få rimlig tid på sig att komma igång med träningar innan matchspel drar igång. Vad 
sedan ”rimlig tid” innebär kan vara något som föreningarna kan vara med att besluta kring. 

5. SLUTSPEL UNDER VÅREN 2021 
Förslag har inkommit att spela samtliga slutspel i komprimerad form under förlängda helger 
senare i vår. JSM utomhus i Linköping i slutet av maj. U16 utomhus i Malmö i början av juni. 
SM i Stockholm i mitten av juni. Istället för seriespel spelas alla matcher (enkel serie) i 
komprimerad form under förlängd helg där seriens samtliga lag bjuds in. Lag som vill spela 
matcher innan får spela vänskapsmatcher (distriktsmatcher) istället. Diskussion. 

KOMMENTAR: Förslaget om att ersätta grundseriespel och slutspel med att endast spela ett komprimerat 
slutspel diskuterades. Vi var alla eniga om att i första hand försöka genomföra grundserie och ”vanligt” 
slutspel innan vi beslutar oss för att endast genomföra ett komprimerat slutspel. Av de serier som pågår 
eller skall påbörjas i starten av 2021 anses Elitserien (samt U18) vara de serier som är mest prioriterade att 
fullfölja grundserie och sedan genomföra någon form av slutspel. Detta för att båda serierna redan påbörjats 
och redan hunnit en bit på väg. Utformningen av Elitseriens slutspel kan diskuteras, eventuellt kan semifinal-
matcher behöva strykas och istället låta de fyra bästa lagen göra upp i ett slutspel liknande förra årets 
slutspel i augusti. Frågan kring slutspel bordlades och skall diskuteras på nytt när vi har en bättre uppfattning 
om vad myndigheter och badanläggningar kommer tillåta för verksamhet efter den 24 januari. U18 serien 
kommer endast att prioriteras om slutspelet kan genomföras senaste helgen 12-14 februari 2021. Har 
serien inte hunnit spelas färdigt till dess så kommer den ställas in då slutspelet för U18 handlar om säsong 
2019-2020-års mästerskap, tillskilland från övriga serier som handlar om säsong 2020-2021 års mästerskap. 

6. GENOMFÖRANDE AV VÄRDEGRUNDSARBETE I FÖRENING 
Händelser inom vattenpolon senaste åren har aktualiserat behovet av att genomföra en form 
av ”värdegrundsarbete” i våra vattenpoloföreningar. Föreningar som redan har en utarbetad 
värdegrund behöver ”navelskåda” om den följs eller inte, samt stämma av på vilket sätt den 
egna föreningens värdegrund skiljer sig från vattenpolons gemensamt framtagna ”spelregler”. 
Alla lag som planerar att delta i seriespel säsong 2021-2022 skall genomföra utbildningen för 
att kunna anmäla lag. Diskussion. 

KOMMENTAR: Verksamhetsutvecklare informerade om att utformning av ett värdegrundsarbete har 
påbörjats på förbundet. Sedan ett år tillbaka har Svenska Simförbundets styrelse poängterat att något 
behöver göras för att stävja det stökiga uppförandet som återkommit under ett antal mästerskap, 
andra turneringsformer och seriespel. Planen är att samtliga klubbar genomför utbildningen under 
vår-sommar för att kunna delta i seriespel nästkommande säsong. Utbildningen kan komma att ske 
digitalt om restriktionerna fortfarande håller i sig under våren 2021. 

7. ÖVRIGA FRÅGOR! 
Om någon av er har någon ytterligare fråga vi bör ta upp så maila den till mig senast kl 13:00 
på måndag (18 januari) så lägger jag in den på agendan.  

KOMMENTAR: Vi kom fram till att försöka boka upp de kommande mötena i Poloutskottet redan nu så 
att alla vet om dag och tid med god marginal. Stefan skickar ut förslag på mötesdagar i februari, mars och 
april senare under veckan.   

Anteckningar sammanställda av: Stefan Keisu, verksamhetutvecklare vattenpolo. 


